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Aktuellt kring luft och hälsa

• Effekter av kvävedioxid i sig

• Effekter av primärt PM2.5 och sot (BC)
jämfört med regionalt/sekundärt PM2.5

• Långtidseffekter av ozon på dödlighet

• Fler typer av effekter får växande stöd:
kognitiva, graviditetsutfall, metabola, psykiska…

• Inga tröskeleffekter

• Förtätning av städer 



Betydelsen av olika källor
Källspecifik exponering i SCAC
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Mortalitet - utfallet i fokus

• Dominerat i analyser av konsekvenser 
och kostnader

• Allvarlig effekt, objektiv mätning, 
registerdata finns (litet bortfall)

• En konsekvens av påverkan på 
många sjukdomar och risker

• Nackdelar: Vissa effekter har liten 
eller sen inverkan på dödsrisk



Tidiga tvärsnittsstudier

• Tidiga studier av ”långtidsexponering” korrelerade 
områdets mortalitet och exponeringsnivå

• Med linjär regression kunde man i viss mån ta 
hänsyn till andra faktorer på gruppnivå

• Lave och Seskin (nationalekonomer?) var bland de 
första att göra analyser med ett stort antal områden i 
USA (Science 1970)

• De visade på samband till sulfatpartiklar på 60-talet

• Slutsatserna kritiserades utifrån metodproblem, man 
tog inte hänsyn till potentiell confounding
(individuella riskfaktorer)   



Tvärsnittsanalyserna förfinades men blev aldrig 
riktigt accepterade eftersom de gällde gruppnivån



Med kohortstudierna blev
långtidseffekter mer accepterade

Urban bakgrundshalt 
av PM2.5 påverkar 

mortaliteten

(Six cities study, 
USA)



ACS kohort visar ökad dödlighet med 
stadens halt av PM2.5, sulfat och SO2

6 % ökad totaldödlighet
hos vuxna per 10 µg/m3 

PM2.5 från ACS är det
vanligaste antagandet

vid konsekvensanalyser

linjärt 6 % 

per 10 µg/m3

range 9-34 µg/m3

500 000 

personer

151 orter

> 16 års

uppföljning

linjärt 14 % per 

10 µg/m3

linjärt 9 % per 

10 µg/m3
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Lokala källor som trafik ger
gradienter i PM-halt inom städer

23 000 personer från ACS i Los Angeles studerade utifrån halter 
inom området baserat på 23 mätstationer
RR för PM2.5 blev 17% per 10 µg/m3 (Jerrett M et al, 2005)



ESCAPE PM2.5 från LUR NCM 
(Beelen R et al, 2013)

7% per 5 µg/m3



Metaanalys om sotpartiklar 
(Hoek G et al, 2013)

• 8 studier av ”sot” (EC BC, BS)

• Sammanvägt 6.1% ökad mortalitet per 1 µg/m3

• 10 ggr RR för PM2.5
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Meta-analys ser oberoende 
effekt av NO2 (Faustini A et al, 2014)



NO2 mellan (mätstn) och inom 
10 städer (LUR) (Crouse DL et al 2015)
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Långtidsexponeringens effekt i 
olika åldersgrupper
(Crouse DL et al 2015)



Slutsatser

• Samband mellan partiklar (sulfat, SO2) och 
mortalitet har länge presenterats

• Sambanden har länge ifrågasatts utifrån möjlig 
confounding (levnadsvanor mm)

• Tidiga studier jämförde halt/risk mellan städer 
(bakgrundsmätningar)

• RR ökar linjärt redan från låga halter

• Nyare studier undersöker samband med variation i 
exponering inom städer (trafikorienterat)

• Starkare effekter med sot, NO2 j m f med PM2.5, 
samt inom j m f mellan städer

• Starkare effekter bland yngre än äldre (i motsats till 
effekter av korttidsexponering)


